2. rész III. 1. 3. TÁJÉKOZTATÓ
Az intézményi ellátás igénybevételi rendjéről
1. A Pesti Úti Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, budapesti
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét
betöltötte és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem
képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelmet csak az ellátást igénylő, vagy
amennyiben cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, abban az esetben
törvényes képviselője, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén (amennyiben ebben az
ügycsoportban korlátozva van) az ellátást igénylő a törvényes képviselőjével együtt
terjesztheti elő.
2. Útmutató a felvételi kérelem benyújtásának helye
Az intézményi elhelyezés iránti kérelmet a Felvételt Előkészítő Csoportnál (továbbiakban
FECS) kell benyújtani.
A FECS iroda címe: 1054 Budapest, Bajcsy - Zsilinszky út 36-38.
A FECS iroda ügyfélfogadási ideje:
- hétfő:

12-től 17 óráig

- kedd- szerda- csütörtök:

9-től 16 óráig

- péntek:

8-tól 11 óráig

Az iroda a Toldi Mozi mellett van, az utcáról nyílik (azaz a házkapun nem kell bemenni).
3. A felvételi kérelemhez benyújtandó iratok:
a) Az eredetiben kitöltött alábbi dokumentumok
Adatlap idősek otthonába való ellátás igényléséhez,
I. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás,
II. Jövedelemnyilatkozat,
III. Vagyonnyilatkozat,
Értékelő adatlap
Dokumentumok közvetlen elérése

b) és az alábbi mellékletek:
Érvényes személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat, (régi típusú
személyi igazolvány esetén csak a személyi adatokat, érvényességi időt, illetőleg a
lakóhelyet tartalmazó oldalak szükségesek). Az iratok a FECS irodában is másolhatók.
Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld betűs „kutyanyelv”), esetenként a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított ősszegről, vagy az utolsó
bankszámlakivonat. Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat.
A jövedelem mellett a pénzvagyonról és az ingatlanvagyonról is nyilatkozni kell, ha a
kérelmező vagy helyette más személy az intézményi térítési díj összegét nem tudja
megfizetni. A pénzvagyonról banki igazolás, az ingatlanról egy már meglévő, helyrajzi
számot tartalmazó okirat csatolandó (de ezért külön tulajdoni lapot nem kell kiváltani).
Részleteket lásd „Tájékoztató a személyi térítési díj megállapításáról” című adatlapban.
A 18. életévét már betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még el nem érő kérelmező
esetében a rokkantságot az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje
(ORSZI) szakvéleményének másolatával kell igazolni.
Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnok kirendelő
határozatot, illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet.
Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnok kirendelő határozatot, és a
gyámhatóság elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulását kell csatolni.
A kérelemhez célszerű csatolni egy korábbi orvosi esetleírást, dokumentációt
(zárójelentés, kórrajzkivonat, szakorvosi esetleírás), hogy segítsék a gondozási szükséglet
megállapítását.
4. Ha az ellátást igénylő személy az irat betekintési, iratmásolási, az üggyel kapcsolatos levelezési
jogot a kérelem benyújtásában közreműködő személyre kívánja átruházni, azt két tanú előtt vagy
közjegyző közreműködésével tett írásbeli meghatalmazással teheti.
5. Az elhelyezési kérelem benyújtásában a kérelmező helyett más személy (pl. családtag,
megbízott, meghatalmazott) is közreműködhet, de nem írhat alá.

